
Oslo, 10. juni 2007

Til
Samferdselsdepartementet, ved statsråd Liv Signe Navarsete
Miljøverndepartementet, ved statsråd Helen Bjørnøy
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region øst

Uttalelse fra Norges Naturvernforbunds landsmøte på Torpo 1.–3. juni:

Sats på jernbane og miljø, ikke biltrafikk og 
forurensning!

Klimaendringene er den største trusselen verden står overfor, og det haster 
å redusere klimagassutslippene. Likevel øker klimaforurensningen. 
Biltrafikk og tungtransport på vei skaper store miljøproblemer, og nest etter 
oljeindustrien er transportsektoren Norges største klimaforurenser. 
Veitrafikken gir også helsefarlig lyd- og luftforurensning.

Forurensningsproblemene gjør det nødvendig å overføre gods- og persontrafikk til 
jernbane og buss, og på den måten redusere biltrafikken. I dag skjer det motsatte. I 
stedet for en framtidsrettet planlegging for å redusere utslippene av klimagasser, 
opplever vi fortsatt økning av kapasiteten på veiene.

Utbygging av E 6 gjennom Akershus, Hedmark og Oppland til fire felt vil øke 
kapasiteten i veinettet og redusere reisetida med bil. Det betyr at mer miljøvennlige 
transportmidler stadig oftere vil tape i konkurransen med bilen. Dermed legges det 
til rette for økt trafikk og forurensning. Utbyggingen vil gi store inngrep i viktige 
naturområder langs Mjøs-stranda og i Åkersvika, og verdifull matjord vil legges 
under asfalt.

E 6 gjennom Akershus, Hedmark og Oppland er sterkt ulykkesbelastet. Men det er 
ikke nødvendig å bygge kostbare og miljøskadelige firefeltsveier for å redusere 
ulykkene – tvert imot. De dyre firefeltsveiene gjør at det blir mindre penger igjen til 
effektive trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk. E 6 fra Gardermoen til 
Lillehammer er en veistrekning som har gode forutsetninger for midtrekkverk uten 
store ombygginger og omlegginger.

Den gode langsiktige løsningen på trafikk- og miljøproblemene er å bygge ut 
jernbanen. I dag er jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Lillehammer 
overbelastet, og reisetida er unødvendig lang. Utbygging av et moderne dobbeltspor 
vil gi toget bedre muligheter i konkurransen med fly, privatbil og tungtransport på 
vei.
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På bakgrunn av dette krever Naturvernforbundets landsmøte at E 6 gjennom 
Akershus, Hedmark og Oppland ikke bygges ut til fire felt. Byggearbeidet på 
strekningen Gardermoen–Kolomoen må ikke settes i gang, og planleggingen av 
videre utbygging må stoppes. I stedet bør den eksisterende veien utstyres med 
midtrekkverk. På denne måten kan vi hindre økte klimagassutslipp, rasering av 
viktige naturområder langs Mjøs-stranda og i Åkersvika og tap av verdifull matjord.

Naturvernforbundet krever at i stedet for å bruke milliarder på firefelts 
motorvei, som vil øke miljøproblemene, må regjeringa og jernbanefylkene 
Akershus, Hedmark og Oppland satse på moderne, miljøvennlig og 
framtidsretta jernbane framfor en forurensende og dyr utbygging til fire felt 
på E6. Vi krever full stans i planleggingen og utbyggingen av ny firefeltsvei.

For Norges Naturvernforbunds sentralstyre

Lars Haltbrekken
leder
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